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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày         tháng 12  năm 2022                                           

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh 

năm học 2022 - 2023 

 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo han hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục 

mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

Thực hiện Công văn số 1411/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 05/9/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục trung học năm học 2022-2023; Công văn số 1410/SGDĐT-GDTrH-

GDTX ngày 05/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục thường xuyên, Sở 

GDĐT ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ 

thông (THPT) cấp tỉnh năm học 2022-2023 như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi  

THPT cấp tỉnh và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan 

tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển 

sự nghiệp giáo dục của địa phương; 

- Tạo điều kiện, động lực để giáo viên phấn đấu, thể hiện năng lực chuyên 

môn, học tập, trao đổi kinh nghiệm về dạy học; khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu 

quả phương tiện, đồ dùng dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông 

vào dạy học trong nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh đổi mới 

phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; 

khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để giáo viên rèn luyện, tự học và sáng tạo; góp 

phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi đơn vị và của toàn ngành; 

- Kết quả của Hội thi là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá thực 

trạng đội ngũ, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm 

nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

phổ thông. 

2. Yêu cầu 

- Hội thi dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp 

lực cho giáo viên tham gia Hội thi; 
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- Hội thi được tổ chức theo các môn học quy định trong Chương trình giáo 

dục cấp trung học phổ thông; 

- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, dân chủ, 

công khai, minh bạch, công bằng, đảm bảo thực chất; khuyến khích, động viên 

giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên 

cứu giáo dục. 

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN DỰ THI, NỘI DUNG VÀ HÌNH 

THỨC THI 

1. Đối tượng và tiêu chuẩn tham dự Hội thi 

Đối tượng dự thi là giáo viên đang làm việc tại các trường THPT, trường 

phổ thông nhiều cấp học, trung tâm GDTX tỉnh và trung tâm GDNN-GDTX các 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Được đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp của năm học 2021-2022 ở mức khá 

trở lên, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên 

môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 

22/8/2018 của Bộ GDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở 

giáo dục phổ thông đạt mức tốt; 

- Có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường/trung tâm 

trong 02 năm học 2020-2021, 2021-2022 hoặc được công nhận là giáo viên dạy 

giỏi cấp trường/trung tâm năm học 2022-2023. 

2. Nội dung và hình thức thi 

Mỗi thí sinh tham gia 2 vòng thi như sau: 

a) Vòng 1: Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác 

giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời gian 

trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo 

trao đổi. 

b) Vòng 2: Thực hành giảng dạy 01 tiết học thuộc Chương trình giáo dục 

cấp THPT theo thời khóa biểu của đơn vị đăng cai tính đến thời điểm tổ chức 

thi. 

III. SỐ LƯỢNG VÀ HỒ SƠ DỰ THI 

1. Số lượng giáo viên dự thi  

- Mỗi trường THPT, trường có cấp học THPT chọn cử 01 đến 02 giáo 

viên/môn có thành tích tốt nhất tham dự Hội thi cấp tỉnh; trung tâm GDTX tỉnh, 

trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố đăng ký theo thực tế của 

đơn vị, trên tinh thần tự nguyện của giáo viên. 

- Các đơn vị đăng ký nhiều hơn quy định phải xin ý kiến của Lãnh đạo Sở 

GDĐT. 

2. Hồ sơ dự thi 
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- Danh sách giáo viên đăng kí dự thi cấp tỉnh do Hiệu trưởng/Giám đốc xác 

nhận, kèm theo các minh chứng xác nhận đủ tiêu chuẩn tham dự Hội thi. 

- Báo cáo biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của 

cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc và có xác nhận của lãnh 

đạo nhà trường; biện pháp được áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng 

kí thi giáo viên dạy giỏi và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng 

cá nhân trước đó. 

Hồ sơ nộp về Phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên (Phòng 

GDTrH-GDTX). Riêng danh sách giáo viên dự thi gửi thêm bản mềm qua email 

nội bộ Phòng GDTrH-GDTX. 

IV. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO 

- Hội đồng giám khảo gồm lãnh đạo, chuyên viên của Sở GDĐT, CBQL 

các trường THPT và giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi THPT cấp 

tỉnh (Sở GDĐT sẽ ra Quyết định điều động). 

- Giám khảo chấm điểm tiết dạy nội dung thi thực hành theo Hướng dẫn 

đánh giá bài dạy bậc trung học tại Công văn số 2076/SGDĐT-GDTrH-GDTX 

ngày 08/12/2022 của Sở GDĐT. 

- Giám khảo chấm điểm biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác 

giảng dạy của giáo viên theo Phiếu đánh giá của Ban Tổ chức (văn bản kèm 

theo). 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ KHEN THƯỞNG 

1. Đánh giá kết quả 

Giáo viên dự thi được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh phải đảm bảo: 

Phần thực hành tiết dạy được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi và 

không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống; phần trình bày biện 

pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt. 

2. Khen thưởng 

a) Giải cá nhân: Giải nhất, giải Nhì, giải Ba (căn cứ vào tổng điểm của 02 

nội dung thi, Ban Tổ chức chọn giáo viên để khen thưởng). 

b) Giải tập thể: Giải nhất, giải Nhì, giải Ba (tập thể được khen thưởng phải 

đạt các tiêu chí sau: Tham gia đầy đủ từ 7 môn trở lên; trong đó có ít nhất 01 

giải nhì cá nhân). 

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI 

1. Thời gian (dự kiến) 

- Các đơn vị nộp hồ sơ và kèm theo biện pháp nâng cao chất lượng giảng 

dạy: hạn cuối ngày 08/02/2023. 

- Khai mạc Hội thi vào lúc 07giờ 30 phút ngày 14/02/2023; Bế mạc Hội thi 

vào lúc 15 giờ 00 ngày 20/02/2023. 
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2. Địa điểm thi (dự kiến) 

Thi thực hành tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn thành phố Buôn Ma 

Thuột: THPT Buôn Ma Thuột, THPT Hồng Đức, THPT Chu Văn An, THPT 

Cao Bá Quát, THPT Lê Quý Đôn, THPT Lê Duẩn; trung tâm GDTX tỉnh, Trung 

tâm GDNN-GDTX thành phố Buôn Ma Thuột. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên: Lập kế hoạch, 

tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi; lập dự toán kinh phí 

và triển khai tổ chức Hội thi theo kế hoạch. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Chuẩn bị kinh phí theo quy định để phục 

vụ Hội thi. 

3. Các đơn vị được chọn làm địa điểm thi 

- Báo cáo thời khóa biểu của các môn thi thực hành tại đơn vị; 

- Bố trí cơ sở vật chất: lớp học, thiết bị dạy học, công nghệ thông tin và 

truyền thông. 

4. Thủ trưởng các đơn vị cử giáo viên tham gia Hội thi 

- Đăng ký danh sách giáo viên tham gia Hội thi theo mẫu và gửi về Sở Giáo 

dục và Đào tạo (qua email nội bộ Phòng GDTrH-GDTX) đúng thời gian quy 

định. 

- Chi trả công tác phí cho giáo viên của đơn vị tham gia Hội thi theo quy 

định tài chính hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh 

năm học 2022-2023. Trong quá trình triển khai, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị 

báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng GDTrH-GDTX) để được hướng dẫn, giải 

quyết./. 

 

Nơi nhận: 
KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở; 

- Công đoàn ngành; 

- Các phòng ban, TTr Sở; 

- Các trường THPT, trường PT NCH; 

- TT GDTX tỉnh; 

- TTGDNN-GDTX các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT; GDTrH-GDTX. 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
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